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Statens Institut for Forbrugerforskning, SIFO i Norge har netop offentliggjort et litteraturstudie, der 

opsummerer forskning om afgivelse af mikroplastik fra tekstiler (klæder) til vandlige miljø.  

Link: Microplastic pollution from textiles: A literature review 

Med udgangspunk i rapporten skriver Aftenposten: ”Halver ditt utslipp av mikroplast fra klær” 

Polyester (PET – PolyEthylenTereptalat)  udgør langt størstedelen (78%) af de syntetiske fibre der 

fremstilles på verdensplan (fig.1) og er derfor den syntetiske fiber, der indgår i de fleste vaske i private 

husholdninger. (fig. 2) 

Rapporten er et litteraturstudie, der refererer til undersøgelser med fokus på, hvor meget  ”mikroplast” 

vores beklædningsgenstande afgiver til det vandlige miljø.  Polyester (PET) udgør langt størstedelen af de 

syntetiske fibre (Fig.2), og forbruget forventes stige i fremtiden. Fiberen er stærk, den krøller ikke, den er 

meget nem at vaske (30 grader) og tørrer hurtigt. Fiberen kan formes på forskellige måde, så beklædningen 

får forskellige egenskaber. Eksempler er bluser og jakker, der ikke krøller, strikketrøjer, sportstøj og 

tekstiler, der er  ”Nonwoven”. Her er fibrene presset sammen som, fx en Fleeze trøje .   

Rapporten beskriver, a t en Feeze trøje kan afvige 1900 fibre ved 1 vask p. 32. Der anvendes også mange 

PET-fibre til møbelstoffer, dyner, puder og plaid. 

Rapporten giver 3 korte råd om mulige strategier for at reducere forurening af mikrofibre i forbindelse med 

køb, brug og vask af beklædningstekatiler:  

1. ”Redusere produksjon og forbruk av klær 

2. Forbedre forbrukspraksis i bruksfasen av syntetiske plagg 

3. Erstattet bruk av syntetiske fibre med naturlige fibre.  

Av disse er det siste punktet sannsynligvis den største effekten. 

Estimater antyder at så mye som 20% til 35% av alle primære mikroplastkilder i havmiljøet var fibre fra 

syntetiske klær, og mengden øker”   

Rapporten er udarbejdet med henblik på at udarbejde egentlige LCA-analyser på tekstiler.  

Min vurdering: 

Det er vigtigt, at se forurening af mikroplast i et større perspektiv, og at have klare definitioner på, hvad der 

er primære og sekundære kilder. Den norske rapport klassificerer tekstiler som primære kilder, hvor 

Rapporten ”Microplastic” fra Miljøstyrelsen (2015) og andre, vurderet ”tekstiler” som værende sekundære 

kilder, som står for 1,8 % af det samlede udslip af microplast til vandmiljøet. I andre kilder er slid fra bildæk, 

den største trussel for ophobning af mikroplast. Estimeres til at udgøre 60% 

Ålborg Universitet har undersøgt mikrofibre i danskspildevand og kommer frem til, at det er en myte at 

fleecetrøjen og karkluden der sender mikroplast ud i havmiljøet(1). De danske rensningsanlæg opfanger 

99,7 % af den mikroplast, der bliver ledt ud med spildevandet fra fx vaskemaskinen. ( 4) 

Konklusion i den norske og den danske rapport er derfor modstridende!  

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Microplastic-pollution-from-textiles-A-literature-review
https://www.aftenposten.no/viten/i/VR15gd/-Halver-ditt-utslipp-av-mikroplast-fra-klar
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf
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FruGrøn’s 6 tips til vask uden mikroplast: 

 

1. Hæng fleeze, sportstøj og strikkede bluser ud om natten, og vask mindre 

Bliver tøjet luftet udendørs vil det fjerne en del lugte. Prøv det!  

2. Vask syntetiske tekstiler på 30°C og på et skåneprogram med lav mekanisk bearbejdning 

3. Tør fleeze 100%, så den ikke kommer til at lugte 

4. Boligtekstiler med polyester (dyner, puder, tæpper) luftes udendørs. 

5. Vær skeptisk med ”fri for Mikroplast”. Køb miljømærket. Plast øger styrken af naturfibre 

6. 2% af bomuldsproduktionen er økologisk. Læs om  ”Beskidt bomuld” (DN,2107) 

 

Specielt vigtigt er det at skånevaske de ikke vævede polyesterfibre. Det er trøjer af fleeze og ”ikke vævede” 

fiberklude af 100% polyester  Her er fiberen ofte kortere og mere løst bundet end de vævede tekstiler. i 

Det er vigtigt, at vi minimerer udledningen af ”mikroplast” til naturen. Men det er vigtigt, at undgå at 

forvirre forbrugeren ved, at markedsføre beklædningsgenstande, der er ”fri for mikroplast”.  

Når man miljøvurderer produkter, er det vigtigt ikke kun at have fokus på et miljøparameter, som 

”mikroplastik”. Syntetiske fibre som polyester er fantastisk stærke, har lang levetid og kræver mindre 

energi i vaske og tørreproces end naturfibre. 1 De kan genanvendes eller forbrændes.  

Overordnet må vi minimere brugen af plast. Man kan bruge indkøbsposer af stof, genbruge,  købe 

kvalitetstøj og undgå drikkeflasker af Polyester.2 

 

Historien om den røde rengøringsklud 

Fortsæt med at bruge de pastelfarvede fiberklude! 

Rapporten fra Norge bekræfter at hovedparten af mikroplast kommer fra polyester, og er størst i fra 

nonwoven, fleeze og andre mikrofibre.  

Den billige fiberklud der fremstillet af viskose, som en regenereret fiber af naturfibre( træ og 

bomuldsrester). For at øge slidstyrken af de pastelfarvede fiberklude, er der tilsat 20% Polypropylen(PP). 

Når viskose bliver våd, nedsættes slidstyrken med 50%, hvorfor det ikke er den stærke PP fiber der slides af. 

Min test af forskellige rengøringsklude viser, at mikrofiberklude slides meget lidt efter 40 ganges 

brug/vask.(figur 6) 

FruGrøn (2015) Fagligt notat: Mikroplast i den lyserøde fiberklud.  

FruGrøn (2017) ”Test af forskellige typer af rengøringsklude” - rekvireres 

                                                           
1
 Retrokjoler af Crimpline® (polyester), som blev fremstillet i 60-erne er stadigvæk i genbrugsbutikker. Den gjorde 

husmoderen glad, da den var let i vægt, skulle ikke stryges, falmede ikke og den var let at vaske og blev hurtigt tør. 
2
 På verdensplan blev der produceret 480 billion plastflasker i 2016. Mindre end halvdelen blev genanvendt. 

http://www.dn.dk/nyheder/beskidt-bomuld/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=5fda30faf6-DN_Nyhedsbrev_uge_9&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-5fda30faf6-42035737
http://husarbejde.dk/wp-content/uploads/2010/03/Mikroplast-i-lyser%C3%B8d-reng%C3%B8ringsklud.pdf
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1 - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (2017)   

Primary Microplastics in the Oceans:  

2 - Ingeniøren (15.3.2017)  

Mytedræber: Din karklud og din fleecetrøje frikendt for at forurene med mikroplast 

3 - Microfiber: https://en.wikipedia.org/wiki/Microfiber 

4 - Ålborg Universitet (2016/2017) Microplastic in Danish wastewater Sources, occurrences and fate 

 

Fig. 1. Kilde: Microplastic pollution from textiles: A literature review p. 23 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002.pdf
https://ing.dk/artikel/mytedraeber-din-karklud-din-fleecetroeje-frikendt-at-forurene-med-mikroplast-195502
https://en.wikipedia.org/wiki/Microfiber
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/303/1731794.pdf
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Microplastic-pollution-from-textiles-A-literature-review
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Fig.2.Kilde A:”Global fibre demand and production, broken down by fibre type. The 

analysis and forecasts in Figure 6A were published in Textile World 

(http://www.textileworld.com/textile-world/fiber-world/2015/02/man-madefibers-

continue-to-grow/) based on forecasts from PCI. The production data and forecasts to 

2030 in Figure 6B were sourced from Tecnon OrbiChem”  

 Microplastic pollution from textiles: A literature review p. 24 

  

Fig.3.Kilde B: Microplastic pollution from textiles: A literature review p. 24 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Microplastic-pollution-from-textiles-A-literature-review
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Microplastic-pollution-from-textiles-A-literature-review
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Figur 4 – Kilde “Microplastic” (2015) Miljøstyrelsen 

 

 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf
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Figur 5 - Et eksempel på overflader på polyesterfibre 
Øverst en mikrofiber, der samler vand og snavs på fra overfladen, og 
nederst en glat fiber, der ikke suger fugt og snavs. Fx en terylene nederdel.  
 
Kilde:  
https://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=https://en.wikipedia.
org/wiki/Polyester&prev=searc 
 

 

 

Figur 6 ”Figur 1 – Viser hvor mange % kludene slides efter brug og 40 vaske”.  

Uddrag af rapporten: FruGrøn: Test af karklude og rengøringsklude (2017) 

GreenGenius er den lille skumklud fra Suztain og Maistic kludene er fremstillet af 100% naturmaterialer, 

hvor de 2 andre fiberklude er fremstillet af regenereret naturmateriale og tilsat 20% PP for at gøre dem 

mere slidstærke. Som det ses er der et meget lille slid på de rene mikrofiberklude. 

                                                           
i
 En undersøgelse af tøjmærket Patagonia og University of California, Santa Barbara, viste, at når 
syntetiske jakker lavet af mikrofibre vaskes, frigives 1,7 gram (0,060 oz) mikrofibre 
fra vaskemaskinen . Disse mikrofibre rejser derefter til lokale rensningsanlæg , hvor op til 40% af dem 
går ind i floder, søer og oceaner, hvor de bidrager til den samlede plastforurening . Kilde: 
https://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polyester&prev=search 
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https://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polyester&prev=searc
https://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polyester&prev=searc
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Washing_machine&usg=ALkJrhjmFJCfer_oupc-f6K7WVUUOXapqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment&usg=ALkJrhhjzaoyzGTMcnWKB-Eu-e8nv8Gdgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean&usg=ALkJrhgkh_KeepXU3HRH3Wx274uRSubC1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution&usg=ALkJrhjXVcg2e5oJSrxwX0bAX-BMMMXsQA
https://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polyester&prev=search

